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Ve de la pàgina anterior

Tots dos són experts escaladors.
Ell ha realitzat accions similars a
Birmingham, Colònia, Londres,
Bonn i Barcelona. Aquí es va penjar
de la Sagrada Família i la policia es
va limitar a esperar que baixés per
després detenir-lo. En aquella ocasió
va sortir absolt.

Durant la cimera del G-8 a Evian
(França), tant Martin com Gesine
formaven part d’un grup interna-
cional de 17 persones que van ac-
tuar en territori suís, a l’autopista
que uneix Ginebra amb Lausana, a
pocs quilòmetres de la petita locali-
tat d’Evian. Hi va haver desenes
d’accions com la seva, centenars de
detinguts i diversos ferits al llarg de
la cimera.

Les càmeres digitals s’han conver-
tit en una eina bàsica perquè, sense
mediar el filtre dels mitjans de co-
municació, aquestes protestes facin
la volta al món. La pel.lícula del
pont d’Aubonne posa els cabells de
punta i és un document clau per al
judici a Martin, Gesine i dos com-
panys més.

Els activistes apareixen preparant
l’equip d’escalada de matinada.
Quan els avisen que la delegació del
G-8 s’ha posat en marxa, esperen
que hi hagi espai entre els vehicles

per tallar l’autopista sense risc. Des-
prés travessen els carrils amb una
corda de 60 metres i la deixen caure
pels extrems del pont, de 23 metres
d’altura. Senyalitzen la corda per
mitjà de mocadors vermells, col.lo-
quen pancartes advertint els con-
ductors que, si segueixen tirant en-
davant, mataran dues persones i, fi-
nalment, Martin i Gesine llisquen
amb els seus arnesos i queden sus-
pesos.

Arriben la policia i el caos

Alguns automobilistes s’enfronten a
crits al grup. Estan enfadats. Arriben
tard i la resta no els importa. Apa-
reix la policia, que porta amb ella el
caos. Mentre el que sembla el cap no
deixa de parlar pel telèfon mòbil, al-
tres agents trenquen les pancartes i
aixequen la corda perquè circulin
els vehicles. Els activistes els avisen,
en francès i anglès i amb gestos de-
sesperats, que hi ha dues persones
suspeses. Ells no en fan cap mena de
cas. El grup s’esgargamella, uns
quants s’asseuen bloquejant el pas.
Però el cap segueix parlant. Fins que
un policia s’acosta a la corda i ¡zas!
la talla.

Crits, plors i desesperació en el
grup, que intenta subjectar l’extrem
de la corda del qual penja Gesine. Fi-
nalment, els policies semblen com-
prendre l’abast de la seva actuació.
Un d’ells fins i tot ajuda a subjectar
la corda. Martín jeu immòbil sobre
el rierol. La policia arresta tots els ac-
tivistes i restableix el trànsit. La dele-
gació arribarà puntual a la cita.

Els escaladors van presentar una
denúncia per danys físics amb ne-
gligència, però no s’han admès càr-
recs i l’única investigació en curs la
porta la mateixa policia. Tots els
agents implicats segueixen en actiu.
La Campanya del Pont d’Aubonne
demana ara una investigació inde-
pendent, la suspensió dels agents i
que l’estat suís pagui les despeses
mèdiques.

L’esperit de Seattle

L’esperit de milers d’activistes com
Gesine i Martin va córrer com la pól-
vora a Seattle (1999), Praga (2000),
Göteborg (2001), Barcelona (2001 i
2002), Gènova (2001), Florència
(2002), Evian (2003) i Salònica (2003).
Però la repressió i la criminalització
de les manifestacions per la violèn-
cia d’una minoria, les diferències so-
bre les tècniques de protesta al si del
moviment social més heterogeni i
espontani de la història i l’11-S estan
transformant els activistes en terro-
ristes.

Des de Seattle funcionen equips
d’advocats que vetllen pels drets
dels participants en les contracime-
res. A partir de Gènova, on un carabi-
niere va matar el jove Carlo Giuliani
d’un tret, es va constituir una Co-
missió Internacional per a la Salva-
guarda dels Drets Fonamentals en la
Globalització. Robert Sabata, de la
Comissió de Defensa dels Drets de
les Persones del Col.legi d’Advocats
de Barcelona, forma part, junta-
ment amb un col.lega suís, un ale-
many i un altre d’italià, de l’equip
legal que assessora els d’Aubonne i
que també informa la comissió in-
ternacional.

Sospitosos antisistema

«A partir de Gènova hi ha carta
blanca repressiva contra els movi-
ments socials i la situació és molt
greu –assegura Robert Sabata–.
L’Europol porta camí de ser un gran
fitxer de sospitosos antisistema i
ara fa dos anys es va proposar una
nova definició de terrorisme que, a
efectes legals, converteix en terro-
ristes, per exemple, aquelles perso-
nes que tallen una via fèrria per evi-
tar que hi passsi un comboi ra-
dioactiu».

Per Sabata, el cas del pont d’Au-
bonne no és aïllat. «Hi ha una es-
tratègia comuna de repressió que
actua en tres nivells. Primer: re-
pressió directa al mateix carrer. Se-
gon: es presenten proves falses
(com els espanyols detinguts a
Salònica, denunciats per portar ex-
plosius en motxilles que no eren se-
ves). Tercer: es presenten càrrecs
exagerats i s’apliquen sentències
molt dures. Hi ha una obsessió pels
grups antisistema que està portant
a aprovar lleis repressives que eren
impensables fa anys». La repressió
als immigrants que es van tancar a
la catedral de Barcelona fa uns dies
també entraria en aquesta es -
tratègia.

No hi ha xifres disponibles sobre
el nombre d’arrestos i condemnes a
membres dels moviments que llui-
ten per una mundialització positiva,
l’altermundialització, a tot el món.
La mateixa heterogeneïtat d’aques-
ta gegantina xarxa ho impedeix.

En aquest sentit, la Campanya
del Pont d’Aubonne ha convocat per
al pròxim cap de setmana a Ginebra
una trobada en què, a més a més de
fer-se tallers sobre com superar l’es-
très posttraumàtic i analitzar les no-
ves lleis antirepressives europees, es
posaran en comú les experiències de
molts col.lectius. La campanya
també preveu realitzar accions de
protesta, dimecres, a diverses ciutats
europees, entre les quals hi ha Barce-
lona.

El cas de Mary Kelly

Aquests dies també es jutja Mary Ke-
lly, una infermera irlandesa de 52
anys i mare de tres fills que, el gener
del 2003, va danyar un avió militar
dels Estats Units amb una destral
com a protesta per la guerra il.legal
de l’Iraq.

Sobre aquesta dona pesa l’acusa-
ció de danys criminals i s’enfronta a
una pena de deu anys de presó. El
seu cas ha ressuscitat un dels princi-
pis de Nuremberg, establerts des-
prés de la segona guerra mundial:

Els individus tenen el deure de violar les
lleis locals per prevenir crims contra la
pau i la humanitat.

Tornant a Martin i Gesine i al
marge de la sentència final, el
procés legal contra ells és en si ma-
teix un càstig. La data del judici ha
canviat tres vegades i els acusats no
compten precisament amb un saldo
bancari a l’estil d’O.J. Simpson que
els permeti sobreviure fàcilment al
tràmit de la seva defensa. El cansa-
ment i la impotència juguen en con-
tra de tots dos, encara que sembla
que el jutge és receptiu als seus ar-
guments.

«Ens volen fer por perquè no sor-
tim més al carrer –denuncia Gesine,
que opina que les manifestacions
tradicionals i les recollides de firmes
no són prou contundents per acon-
seguir canvis importants–. Per mi
l’acció directa és l’única manera
d’oposició al poder concertat que
simbolitza el G-8. Lluitem pel plane-
ta i per les necessitats bàsiques de
la gent i això ens legitima». Martin
no està segur que pugui afrontar «ni
físicament ni emocionalment» una
altra acció similar a la que va prota-
gonitzar al pont d’Aubonne. Però
està disposat a intentar-ho.H
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33 La policia 8 Un agent talla la corda al pont d’Aubonne.

33 La caiguda 8 Martin Shaw, sobre un rierol.

33 Cures 8 Els equips de rescat atenen Martin.
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Es van penjar d’un
pont i van tallar
una autopista a
Suïssa en protesta
contra el G-8

«Estic viu de
miracle», explica
Martin. La policia
va tallar la corda
que el sostenia

«Hi ha carta blanca
repressiva contra
els antisistema»,
denuncia l’advocat
Sabata

«Lluitem pel
planeta i això ens
legitima», diu
Gesine, una de
les processades


